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აღმოსავლეთ პარტნიორობა „უდასავლეთობის მიღმა“: ევროინტეგრაციის 

ახალი იმპულსი 

 

ანდრიუს კუბილიუსი, ევროპარლამენტარი, ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის 

თანათავმჯდომარე, ლიეტუვას ყოფილი პრემიერ-მინისტრი 

რამუნას სტანიოსისი, ევროპარლამენტარის მრჩეველი პოლიტიკის საკითხებში 

 

ინტეგრაციის ჩიხი და მოწოდება გამოღვიძებისკენ 

ცოტა ხნის წინ, უკრაინაში ვიზიტის დროს, ესტონეთის პრეზიდენტმა კერსტი 

კალიულაიდმა ორჯერ გაიმეორა თავისი მკაცრი განცხადებები, რომ უკრაინა ევროკავშირის 

წევრობას ვერ ეღირსება 2040 წლამდე და კოპენჰაგენის კრიტერიუმების შესასრულებლად 

უკრაინას რამდენიმე სინათლის წელიწადი დასჭირდება.  

ესტონეთის პრეზდენტის ხსენებულ განცხადებებს მკაფიო მესიჯით უპასუხა უკრაინის 

საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ, რომ პრობლემები ევროკავშირის მხარეს 

არსებობს, ხოლო ევროკავშირს არ გააჩნია საკმარისი პოლიტიკური ნება, უკრაინას 

შესთავაზოს ისეთი მკაფიო წევრობის პერსპექტივა, როგორიც დასავლეთ ბალკანეთის 

ქვეყნებს ჰქონდათ. ბრიტანულ ჟურნალ „Independent-ისთვის“ მიცემულ ინტერვიუში, მან 

ასევე გააკეთა კომენტარი, რომ უკრაინაში აღარ ენდობიან დასავლეთის მიერ გაცემულ 

დაპირებებს. კრემლის პროპაგანდა კი, სიხარულით აქვეყნებდა ესტონეთის და უკრაინის 

ოფიციალური პირების ამ ურთიერთსაპასუხო განცხადებებს.  

ჩვენ, პირადად, არ ვეთანხმებით ესტონეთის პრეზდენტის, კერსტი კალიულაიდის მკაცრ 

განცხადებებს, რადგან გვჯერა, რომ ,,ასოცირებული ტრიოს“ – უკრაინის და დანარჩენი ორი 

ქვეყნის (მოლდოვა, საქართველო) მიერ ევროინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესი 

შეიძლება კიდევ უფრო ამბიციური, დინამიკური და ეფექტური იყოს.  

ამასთან, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ევროკავშირის ერთ-ერთი წევრი სახელმწიფოს მეთაურის 

ასეთი კრიტიკული განცხადება ეფექტური მოწოდებაა გამოღვიძებისკენ ორივე მხარისთვის. 

ერთი მხრივ, საჭიროა, რომ ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებმა ევროპული რეფორმები 

დააჩქარონ. მეორე მხრივ, საჭიროა, რომ ევროკავშირის ინსტიტუტებმა და წევრმა 

სახელმწიფოებმა უახლოეს მომავალში წარმოადგინონ გაცილებით ამბიციური დღის 

წესრიგი, ასოცირებული ტრიოს ევროინტეგრაციის პროცესისთვის ახალი იმპულსის 

მისაცემად.   

გვჯერა, რომ მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში, 2030 წლამდე, ასოცირებულ ტრიოს 

შეუძლია მიაღწიოს ნამდვილ წინსვლას ევროინტეგრაციის მხრივ, მაგრამ ამ მიზნით, 
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პირველ რიგში საჭიროა, რომ ევროკავშირის მხარემ წინ გადადგას ნაბიჯები ახალი იდეებით, 

რათა დააჩქაროს ეს პროცესი.  

წინამდებარე კვლევით ნაშრომში შეფასებულია ასოცირებული ტრიოს ევროინტეგრაციის 

ძირითადი დაბრკოლებები და წარმოდგენილია ახალი იდეები, რომლებიც საჭიროა, რომ 

ევროკავშირმა განახორციელოს ასოცირებული ტრიოს ევროინტეგრაციის ახალი იმპულსის 

წარმოქმნის მიზნით.  

*** 

2020 წლის მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის („მიუნხენის უსაფრთხოების 

კონფერენცია“) ანგარიშში1 მოცემული დასკვნები დასავლეთში და გლობალურ დონეზე 

დაფიქსირებული უდასავლეთობის ფენომენის შესახებ განსაკუთრებით რელევანტური 

გახდა ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოს ქვეყნებში ბოლო დროს განვითარებული 

მოვლენებისა და ევროკავშირის გეოპოლიტიკის ჩვენეული შეფასებისთვის. 2021 წლის 

მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ანგარიშში ეს ნარატივი გაგრძელდა და მორიგი 

ნაბიჯი გადაიდგა იმის მითითებით, რომ მხოლოდ მსოფლიო კი არ ხდება ნაკლებად 

დასავლური, არამედ თავად დასავლეთიც2.  

შეგვიძლია დავძლიოთ ამგვარი უდასავლეთობა ევროპის კონტინენტზე? ევროკავშირის 

სამეზობლოს სხვადასხვა რეგიონებს შესაძლოა სხვადასხვა ევროკავშირთან დაკავშირებული 

გეოპოლიტიკური სტრატეგიები ჰქონდეთ, მაგრამ ყველა მათგანი უნდა შეესაბამებოდეს 

ერთსა და იმავე პრინციპს, რომ უმჯობესია, ევროპული პოლიტიკა რაც შეიძლება სწრაფად 

გადახალისდეს და დაძლიოს უდასავლეთობა. 

ამ ეტაპზე აშკარაა, რომ ევროკავშირი სწრაფად კარგავს გეოპოლიტიკურ უპირატესობას 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივაში. ევროკავშირი კარგავს უპირატესობას და არ 

გააჩნია ბევრი პოლიტიკური სტიმული, მხარი დაუჭიროს რეფორმებს ასოცირებული ტრიოს 

ყველაზე განვითარებულ ქვეყნებშიც კი. ერთი მხრივ, ამ ტიპის უდასავლეთობა აჭიანურებს 

ჩვენი აღმოსავლეთ პარტნიორი ქვეყნების მიერ რეფორმების გატარებას და ევროკავშირთან 

დაახლოებისგან აშორებს მათ. ამის ნაცვლად, ორივე მხარეს ურჩევნია აირჩიოს 

ჩვეულებრივი საქმიანი რეჟიმის პოლიტიკა და ერთმანეთს ცარიელი რიტორიკით ესაუბრონ. 

თუმცა, დღეს, ისე როგორც არასდროს, ევროკავშირს ყველაზე მეტად შესწევს უნარი 

შემოატრიალოს ეს მდგომარეობა და აღმოსავლეთ სამეზობლოში გეოპოლიტიკა დააბრუნოს. 

წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილია იდეები, თუ როგორ შეუძლია ევროკავშირს 

დაძლიოს უდასავლეთობა აღმოსავლეთ პარტნიორების და განსაკუთრებით, ასოცირებული 

                                                           
1 Westlessness, Munich Security Report 2020, https://securityconference.org/en/publications/munich-
securityreport-2020/  
2 Concluding remarks by Mr Wolfgang Ischinger, Beyond Westlessness: Report from the MSC Special Edition 
2021, https://securityconference.org/en/news/full/beyond-westlessness-a-report-from-the-msc-special-edition-
2021/  

https://securityconference.org/en/publications/munich-securityreport-2020/
https://securityconference.org/en/publications/munich-securityreport-2020/
https://securityconference.org/en/news/full/beyond-westlessness-a-report-from-the-msc-special-edition-2021/
https://securityconference.org/en/news/full/beyond-westlessness-a-report-from-the-msc-special-edition-2021/
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ტრიოს ქვეყნების – უკრაინის, საქართველოს და მოლდოვას მიმართ გრძელვადიან 

პოლიტიკაში. მასში დეტალურად არის გაშლილი ევროკავშირისთვის განკუთვნილი 

შეთავაზებები, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივაში ახალი იმპულსის 

წარმოსაქმნელად და 2002 წელს, ბატონი რომანო პროდის მიერ შემოთავაზებული 

„ყველაფერი, ინსტიტუტების გარდა“ ფორმულის გამოსაყენებლად. ასევე, ავტორები 

აყენებენ წინადადებას, რომ გათვალისწინებული იქნას დასავლეთ ბალკანეთის 

ქვეყნებისთვის განკუთვნილი „ბერლინის პროცესის“ გამოცდილება და დაიწყოს მსგავსი 

სტრუქტურის მქონე „ასოცირებული ტრიოს ქვეყნების პროცესი“, აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის რეგიონის ევროკავშირში ინტეგრაციის დაჩქარების მიზნით. ევროკავშირის 

წევრობის შუალედური სტატუსის შემოღება ევროკავშირის აღმოსავლეთ 

პარტნიორებისთვის სასარგებლო იქნება ამ პროცესში რეფორმების განხორციელების 

წასახალისებლად.  

 

ინტეგრაციის იმედი და მოტივაცია რეფორმების გასატარებლად 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების, მინიმუმ, მათგან ყველაზე ამბიციურების – 

უკრაინის, მოლდოვას და საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია ევროკავშირის 

უმნიშვნელოვანესი გეოპოლიტიკური ამოცანაა, რადგანაც ეს უშუალოდ შეეხება არამხოლოდ 

ამ ქვეყნებს, არამედ მთელი ევროკავშირის პოლიტიკას ევროპის კონტინენტის აღმოსავლეთ 

ნაწილის, მათ შორის, რუსეთის, მიმართაც.  

უკრაინის, მოლდოვას და საქართველოს მიერ დაარსებული ასოცირებული ტრიო 

მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია, რომელიც ნათლად აჩვენებს, რომ ამ ქვეყნებს 

აქვთ უფრო ამბიციური ინტეგრაციის დღის წესრიგი და ეს ევროკავშირისგან სათანადო 

რეაქციას მოითხოვს.  

ამრიგად, რატომ არის ასოცირებული ტრიოს ევროკავშირში ინტეგრაცია ასე მნიშვნელოვანი? 

მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნების დაჩქარებული ინტეგრაცია ევროკავშირში, რადგან ეს არის 

ერთადერთი გზა, რომლითაც შესაძლებელია უკრაინაში, მოლდოვასა და საქართველოში 

შეიქმნას და დამყარდეს დემოკრატია, ევროპული წესრიგი და მიღწეული იქნას 

ეკონომიკური და სოციალური წარმატება. ევროპის კონტინენტზე არ არსებობს პოსტ-

ტოტალიტარული სახელმწიფოს ერთი ისტორიული მაგალითიც კი, რომელიც ევროკავშირის 

მეზობელი იყო და დამოუკიდებლად, ევროკავშირში ინტეგრაციის გარეშე მოახერხა 

წარმატებული სახელმწიფო გამხდარიყო. ევროპის კონტინენტის აღმოსავლეთ ნაწილის 

არჩევანი ნათელია – ან ფუნქციური დემოკრატიისთვის აუცილებელი ინტეგრაციული 

რეფორმების მხარდაჭერა, ან მათზე უარის თქმა და ავტორიტარული რეჟიმების დამყარება, 

რასაც ახლავს დაუსრულებლად გაღრმავებადი ჩამორჩენილობა. 

აქედან გამომდინარე, ასოცირებული ტრიოს წარმატებების დაგროვება დამოკიდებულია არა 

მხოლოდ ამ ქვეყნების შესაძლებლობაზე გარდაქმნან და შეცვალონ საკუთარი თავი, არამედ 
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ევროკავშირის შესაძლებლობაზე, მათ მიმართ გაატაროს ამბიციური ინტეგრაციული 

პოლიტიკა.  

ევროპული ინტეგრაციისთვის აუცილებელია რეფორმები, ხოლო რეფორმებისთვის 

აუცილებელია ინტეგრაციის მკაფიო მიზანი და რწმენა, რომ ინტეგრაციის მიზნის მიღწევა 

შესაძლებელია. ეს ცხადი აქსიომაა: ერთი მხრივ, ვერცერთი ქვეყანა ვერ გარდაქმნის თავს და 

ვერ გაატარებს მტკივნეულ ცვლილებებს, თუ არ აქვს მომავალში ევროკავშირში 

ინტეგრაციის რწმენა; მეორე მხრივ, ვერანაირი ინტეგრაცია ვერ განხორციელდება, თუ 

ქვეყანას ფუნდამენტური რეფორმების გატარება არ შეუძლია. ამ შემთხვევაში, ქათმის და 

კვერცხის პირველობის საკითხს ნათელი პასუხი აქვს: ქვეყანაში ორივე ფაქტორი 

ერთდროულადაა საჭირო, ანუ, ინტეგრაციის შესაძლებლობის რწმენა და რეფორმების 

გატარების უნარი.  

ინტეგრაციის შესაძლებლობის რწმენა დამოკიდებულია არა მხოლოდ ინტეგრაციის 

მსურველზე, ან მათ მზაობასა და საკუთარი თავის გარდაქმნის შესაძლებლობაზე, არამედ 

მასზეც, ვისთანაც ინტეგრაციასაც ცდილობენ (ევროკავშირზეც) და მათ (ევროკავშირისვე) 

მზაობაზე, მოახდინონ ვინმეს ინტეგრირება. თუ ევროკავშირი გამუდმებით ახდენს იმის 

დემონსტრირებას, რომ არავის ინტეგრაციის სურვილი არ აქვს არც ახლა და არც მომავალში, 

მაშინ ის, ვისაც ოდესღაც ევროკავშირთან მჭიდრო ინტეგრაცია სურდა, საბოლოოდ 

დაკარგავს რწმენას, რომ ოდესმე ამგვარი ინტეგრაცია შეიძლება მოხდეს. ამის შემდეგ 

გაქრება ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის საჭირო რეფორმების გატარების მოტივაციაც.  

როგორც 2002 წელს, ევროპული კომისიის პრეზიდენტმა რომანო პროდიმ ცენტრალური 

ევროპის ქვეყნების ინტეგრაციაზე საუბრისას თქვა: „წევრობის მიზნის მხარდაჭერით, ჩვენ 

[ცენტრალური ევროპის ქვეყნების] ხელისუფლებებს მივეცით შესაძლებლობა, გაეტარებინათ 

საჭირო რეფორმები. მხოლოდ ეს პერსპექტივა აძლევდა რეფორმატორებს ძალას მათ 

მცდელობებში, დაეძლიათ ნაციონალისტური და სხვაგვარი წინააღმდეგობა და ცვლილების 

და მოდერნიზაციის შიშები. /.../ როგორ უნდა წარმოიდგინოს ქვეყანამ თავისი მომავალი, 

როდესაც მას არ აქვს მიმართულება ან რწმენა? მას იმედი აძლევს მიმართულებას და ამით 

აჩენს რწმენას. მაგრამ მომავალი მიმზიდველი უნდა იყოს საიმისოდ, რომ იმედი ჩასახოს“3. 

უმჯობესია, რომ ევროკომისიის ამჟამინდელი ხელმძღვანელობა იმავე სიტყვებს 

უმეორებდეს უკრაინას, მოლდოვას და საქართველოს, აჩვენებდეს მათ ინტეგრაციის 

მომდევნო რეალურ და მიღწევად მიზანს. ამავე ნაშრომში მოგვიანებით დაწვრილებით 

განვიხილავთ, რომ ამჯერად, სასურველი იქნებოდა, ეს ყოფილიყო უკრაინის, მოლდოვას და 

საქართველოს ინტეგრაციის შუალედური სტატუსის მიზანი. 

                                                           
3 Romano Prodi President of the European Commission, A Wider Europe - A Proximity Policy as the key to stability. 
Peace, Security And Stability International Dialogue and the Role of the EU, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_02_619  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_02_619
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აქედან გამომდინარე, სასურველია, რომ ევროპის კონტინენტის აღმოსავლეთ 

სამეზობლოსთვის ევროკავშირის პოლიტიკა თამამი და მკაფიო იყოს. ევროკავშირმა 

ინტეგრაციის მსურველ აღმოსავლეთ მეზობლებს აუცილებლად უნდა შესთავაზოს ნათელი, 

გასაგები და პრაქტიკული ინტეგრაციის გზა, ალბათ, შუალედურ სტატუსთან ერთად, რისი 

ნდობაც აღმოსავლეთ მეზობლებს შეეძლებათ და როგორც კი ეს რწმენა გაჩნდება, მათში 

ჩაისახება აუცილებელი რეფორმების გასატარებლად საჭირო განახლებული ენერგია. 

ამის მისაღწევად, ჯერ თავად ევროკავშირმა უნდა მიიღოს საერთო მიდგომა, თუ როგორ 

შეუძლია ევროკავშირს სამეზობლოს ქვეყნებს საჭირო რეფორმების გატარებაში დაეხმაროს. 

2002 წელს, რომანო პროდიმ ეს განსაზღვრა, როგორც ევროკავშირის ვალდებულება, 

მეზობლებისთვის მიეცა ინტეგრაციის მიზანი, რაც მიმზიდველი უნდა ყოფილიყო 

იმისთვის, რომ იმედი ჩაესახა, ხოლო 2020 წელს, ევროკომისიამ იგივე გაიმეორა 

განცხადებაში „გაწევრიანების პროცესის გაღრმავება – სანდო ევროკავშირის პერსპექტივა 

დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისთვის“4, რომელშიც, დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებთან 

დაკავშირებით, ნათქვამია შემდეგი: „გაწევრიანების დამაჯერებელი პერსპექტივა არის 

რეგიონში ტრანსფორმაციის საკვანძო სტიმული და მამოძრავებელი და ამგვარად, 

აუმჯობესებს ჩვენს კოლექტიურ უსაფრთხოებას და კეთილდღეობას. ეს არის წამყვანი 

ინსტრუმენტი დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის და ადამიანის ფუნდამენტური 

უფლებების პატივისცემის მხარდასაჭერად, რომლებიც ეკონომიკური ინტეგრაციის მთავარი 

მამოძრავებელი მექანიზმი და რეგიონული შერიგების და სტაბილურობის ხელშემწყობი 

ქვაკუთხედია. შესაბამისად, ამ პოლიტიკის გატარება და გაუმჯობესება აუცილებელია 

ევროკავშირის სანდოობისთვის, ევროკავშირის წარმატებისთვის და რეგიონსა და მის მიღმა 

ევროკავშირის გავლენისთვის, განსაკუთრებით, გაღრმავებული გეოპოლიტიკური 

კონკურენციის პერიოდში.“ 

ამ მნიშვნელოვან ციტატაში, ევროკომისია სწორ აქცენტს სვამს მასზე, რომ დასავლეთ 

ბალკანეთის ქვეყნებისთვის ევროინტეგრაციის ნათელი პერსპექტივა საკვანძო 

ინსტრუმენტია რეგიონში ფუნდამენტური ტრანსფორმაციის განსახორციელებლად და 

დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების ფუნდამენტური 

ღირებულებების გასაძლიერებლად. ევროკომისია მართალია. სამეზობლოს ქვეყნებში 

რეფორმებს ყველაზე მეტად ევროკავშირისგან მკაფიო ინტეგრაციის პერსპექტივა ესაჭიროება 

და არა მხოლოდ ევროკავშირის ფინანსური და ექსპერტული მხარდაჭერა. გამოკვეთილი 

ინტეგრაციის პერსპექტივა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში წარმატებული 

რეფორმების წინაპირობაა. 

                                                           
4 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, Enhancing the accession process - A credible EU perspective 
for the Western Balkans, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/enlargement-
methodology_en.pdf  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/enlargement-methodology_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/enlargement-methodology_en.pdf
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სამწუხაროდ, ათზე მეტი წლის შემდეგაც კი, რაც ევროკავშირმა წამოიწყო აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის პოლიტიკა, რომელიც იმ დროს იმედისმომცემი ჩანდა, აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის ქვეყნებისთვის ევროინტეგრაციის პერსპექტივები კვლავ ბუნდოვანი რჩება. 

უკრაინასთან, საქართველოსთან და მოლდოვასთან ასოცირების ხელშეკრულებების 

ხელმოწერამ ამ ქვეყნების წინსვლას კარგი ბიძგი მისცა, მაგრამ მთელი წინა ათწლეულის 

განმავლობაში ინტეგრაციის გაღრმავების და წევრობის პერსპექტივების მხრივ 

გაურკვევლობა ოდნავადაც არ შემცირებულა და ზრდად იმედგაცრუებას იწვევს. ამ 

ქვეყნების ზოგიერთი მინისტრი ხმამაღლა აცხადებს, რომ მათ აღარ სურთ „დახურულ 

კარზე“ კაკუნი და შესაბამისად, მხოლოდ უმტკივნეულო რეფორმებს გაატარებენ, რადგან 

ყველაზე მტკივნეული რეფორმების გატარების შემთხვევაშიც კი, დახურული კარი მაინც არ 

გაიღება. 

 

ასოცირებული ტრიო და დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები: მსგავსებები და 

განსხვავებები 

ორი მსგავსი რეგიონის – დასავლეთ ბალკანეთის და ასოცირებული ტრიოს ქვეყნების 

მიმართ ევროკავშირი ამ დრომდე ატარებს განსხვავებულ, მაგრამ ამავდროულად, ძნელად 

ასახსნელ და დიფერენცირებულ ინტეგრაციის პოლიტიკას. დასავლეთ ბალკანეთის 

რეგიონის შემთხვევაში, ევროკავშირი თამამად აცხადებს, რომ საჭიროა ამ ქვეყნების 

გაცილებით სწრაფი ინტეგრაცია ევროკავშირში მათთვის ევროკავშირის სრულუფლებიანი 

წევრობის პერსპექტივის შენარჩუნების გზით. ევროკავშირის ლიდერები ამ პოზიციას 

ამართლებენ სწორი გეოპოლიტიკური არგუმენტით, რომ თუ ევროკავშირი ამ ქვეყნებს 

სრულ ინტეგრაციას არ შესთავაზებს, რუსეთის, ჩინეთის ან თურქეთის ძალისხმევით ამ 

ქვეყნებში მოხდება სიტუაციის ძალიან სწრაფი დესტაბილიზაცია. 

სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინაში, მოლდოვასა და საქართველოში არსებული 

სიტუაციის დესტაბილიზება რუსეთის ძალისხმევით კიდევ უფრო სწრაფად არის 

შესაძლებელი, ევროკავშირის ლიდერები არ რისკავენ იმავე სიტყვების გამეორებას, რასაც 

ამბობენ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების შესახებ და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 

კვლავ რჩებიან მკაფიო ინტეგრაციის ნაბიჯების გარეშე, რომ არაფერი ვთქვათ წევრობის 

პერსპექტივებზე. ევროკავშირის რიტორიკის და პოლიტიკის ასეთი სხვადასხვაობა ჩვენს 

აღმოსავლეთ პარტნიორებს გეოპოლიტიკური უსაფრთხოების დამატებით გამოწვევებს 

უქმნის, რადგანაც ამის გამო კრემლში ვიღაცას იმის შთაბეჭდილება ექმნება, რომ 

ევროკავშირი თითქოს ნაკლებ პასუხისმგებლობას იღებს ამ ქვეყნების მიმართ, ვიდრე 

დასავლეთ ბალკანეთის რეგიონის შემთხვევაში.  

დასავლეთ ბალკანეთის რეგიონის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მიმართ 

ევროკავშირის სტრატეგიების სხვადასხვაობას ფაქტობრივი საფუძველი აქვს, როდესაც 

მხედველობაში მივიღებთ ორივე რეგიონის ქვეყნებში არსებულ მზაობას ინტეგრაციისთვის. 
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როგორც ერთი გავლენიანი ბრიუსელური სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის – CEPS-ის 

[ევროპული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრი] უახლეს კვლევაშია ნათქვამი5, მინიმალურია 

განსხვავება დასავლეთ ბალკანეთისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველაზე მოწინავე 

ქვეყნებს შორის ინტეგრაციისწინა მზაობის დონის მხრივ, ხოლო საქართველო, მისი 

მიღწევების მიხედვით, შეიძლება მოიაზრებოდეს ორივე რეგიონის მოწინავე ქვეყნებს შორის.  

ცხადია, რომ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების 

ინტეგრაციის ევროკავშირისეულ სტრატეგიებში არსებული ეს განსხვავება არ არის 

გამოწვეული ინტეგრაციის მზაობის კუთხით ამ რეგიონების განსხვავებულ დონის გამო. ეს 

შეიძლება იწვევდეს ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნის დედაქალაქში მომძლავრებული 

გეოპოლიტიკური დამოკიდებულებები, როგორიცაა „მოდი, კრემლს ნუ გავაღიზიანებთ“. 

თუმცა, ამ სიტუაციაზე კიდევ უფრო დიდ გავლენას ახდენს ევროკავშირის ზოგიერთი 

ქვეყნის დედაქალაქში არსებული სკეპტიციზმი იმის თაობაზე, რომ ევროკავშირი არ არის 

მზად გაფართოებისთვის, რაც დაკავშირებულია ინსტიტუციურ სტრუქტურასთან და 

ევროკავშირის გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმთან, რომელიც ჯერ კიდევ სრულად არ 

გარდაქმნილა კვალიფიციური უმრავლესობის კენჭისყრის სისტემად და ევროკავშირის 27 

წევრ-სახელმწიფოშიც კი ქმნის არაერთ პროცედურულ პრობლემას. ევროკავშირის 

ინსტიტუციური სტრუქტურა და მისი გადაწყვეტილების მიღების პროცედურები 

იმსახურებს განხილვას ევროპის მომავლის კონფერენციაზე, რადგან ამ ცვლილებების 

გარეშე, გაფართოების შემდეგი ტალღის რეალიზება ძალიან პრობლემატური იქნება.  

კრემლის ბოლოდროინდელი აგრესიული პოლიტიკა, როგორც შიგნიდან, ისე გარედანაც, 

დასავლეთს ხელს  უწყობს ხელახლა გაიაზროს თავისი პოლიტიკა რუსეთის მიმართ და 

დასავლეთში თანდათან ხვდებიან, რომ უკრაინის, საქართველოს და მოლდოვას 

წარმატებული ინტეგრაცია საბოლოოდ რუსეთს საკუთარი თავის გარდაქმნაში დაეხმარება. 

აქედან გამომდინარე, ასოცირებული ტრიოს ევროინტეგრაციისადმი კრემლის 

წინააღმდეგობა დასავლეთში ნელ-ნელა კარგავს გავლენას.  

თუმცა, ევროკავშირის გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმის რეფორმირებამდე 

გაფართოების და წევრების რაოდენობის გაზრდის სურვილის არქონა ევროკავშირის 

ზოგიერთ გავლენიან დედაქალაქში მწვავე და თემატურ არგუმენტად რჩება. რადგანაც 

ევროკავშირის ხელშეკრულებებით ევროკავშირის გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმში 

წევრ სახელმწიფოებს ვეტოს უფლება აქვთ გარანტირებული, რთულია იმის მოლოდინი, რომ 

კვალიფიციური უმრავლესობის მექანიზმზე გადასვლა უახლოეს მომავალში მარტივად 

მოხდება, თუკი ეს საკითხი სათანადოდ არ იქნება დამუშავებული ევროპის მომავლის 

კონფერენციის მიერ.  

                                                           
5 CEPS study on Balkan-East European Comparisons. Building a New Momentum for the European integration of 
the Balkan and Eastern European associated states 
https://www.ceps.eu/download/publication/?id=32341&pdf=Balkan-and-Eastern-European-Comparisons.pdf  

https://www.ceps.eu/download/publication/?id=32341&pdf=Balkan-and-Eastern-European-Comparisons.pdf
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ეს ნიშნავს, რომ ინტეგრაციის პროცესში ზოგიერთი საკვანძო პირობაში ცვლილების შეტანის 

გარეშე, ევროკავშირის წევრობაზე ასოცირებული ტრიოს მხრიდან მკაფიოდ განსაზღვრული 

პერსპექტივის მოთხოვა ევროკავშირის ინსტიტუტებისგან შეიძლება კვლავ უპასუხოდ 

დარჩეს. ეს კი ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებში ამძაფრებს იმედგაცრუებას და უკარგავს მათ 

რეფორმების გატარების მოტივაციას, ხოლო ევროკავშირს წარმოაჩენს უდასავლეთობის 

მაგალითად, რომელსაც არ შეუძლია ახსნას, თუ რატომ აგრძელებს ევროინტეგრაციის ორ 

განსხვავებულ პოლიტიკას დასავლეთ ბალკანეთის და ასოცირებული ტრიოს ქვეყნების 

მიმართ.  

 

როგორ მოვუღოთ ბოლო „დღემეხვალიეობას“ ასოცირებული ტრიოს ქვეყნების 

ინტეგრაციის პროცესში? რომანო პროდის ფორმულა 

დღეისათვის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ინტეგრაციის  პერსპექტივებთან 

დაკავშირებით არსებობს მხოლოდ ერთი საკვანძო სტრატეგიული საკითხი, ანუ პრობლემა. 

ამ განტოლების მთავარი კითხვაა, როგორ გავარღვიოთ ევროკავშირის უმოქმედობის სტატუს 

კვო ჩიხი, რომელშიც, ერთის მხრივ, ასოცირებული ტრიოს ქვეყნები გამუდმებით ითხოვენ 

ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივას და ამავდროულად აღარ სჯერათ, რომ ოდესმე 

მიიღებენ მას; ხოლო, მეორე მხრივ, ევროკავშირს ამ მოთხოვნების პასუხად მხოლოდ 

საკითხის კიდევ ერთხელ ხვალისთვის გადადება შეუძლია, არადამაჯერებელი ფრაზების 

გამეორებით და რეფორმების გაგრძელების რეკომენდაციით. 

ათწლეულის განმავლობაში ერთი და იმავე ფრაზების გამეორება ინტეგრაციისა და 

რეფორმების შესახებ ორივე მხარისთვის კომფორტული ჩვევა ხდება. ერთი მხარე 

ტრადიციულად მოითხოვს წევრობის უფრო ნათელ პერსპექტივებს და არ ეძებს სხვა გზას 

სტატუს კვო ჩიხიდან თავის დასაღწევად, მაშინ როდესაც მეორე მხარე არ ეძებს ახალ პასუხს 

ან გამოსავალს და საკუთარი გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილებების დეფიციტის დამალვას 

სასარგებლო, მაგრამ მხოლოდ ტექნიკური გამოსავლებით ცდილობს, მაგალითად, 

როგორიცაა შეთავაზება ტელეკომუნიკაციების როუმინგის გაუქმების შესახებ.  

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ამგვარი პოზიცია განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ ევროკავშირი 

მზად არ არის ახალ წევრებზე სასაუბროდ, სანამ არ იპოვნის გადაწყვეტილების მიღების 

მექანიზმთან დაკავშირებული შიდა პრობლემების გადაჭრის გზას. ევროკავშირელი 

პოლიტიკოსების თავის გასამართლებლად იშველიებენ იმას, რომ მათ ელექტორატს არ აქვს 

გაფართოების მოთხოვნილება და ამგვარად, პოლიტიკოსები თავს არიდებენ სერიოზულ 

დებატებს ამ თემაზე.  

ამავდროულად, არ არის ამ მოთხოვნილების აღდგენის მცდელობები. ამ მიდგომას 

ევროკავშირი იყენებს არა მხოლოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ან ასოცირებული ტრიოს 

ქვეყნების მიმართ, რომლებსაც ჯერ ევროკავშირის წევრობასაც კი არ ჰპირდება, არამედ 

დასავლეთ ბალკანეთის რეგიონის ქვეყნების მიმართაც, რომლებსაც უკვე აქვთ ევროკავშირის 
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წევრობის პერსპექტივა, მაგრამ გაურკვეველია, როდის ან საერთოდ ოდესმე თუ იქნება 

ევროკავშირი მზად მათ წევრობასთან დაკავშირებით შესაბამისი გადაწყვეტილებების 

მისაღებად.  

წინა ათწლეულებთან შედარებით, ნათელია, რომ ევროკავშირმა დაკარგა გეოპოლიტიკის 

მოთხოვნილება, მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ ახლანდელი ევროკომისია საკუთარ თავს 

ამბიციურად მიიჩნევს „გეოპოლიტიკურად“. სამწუხაროდ, ამან ევროკავშირის მხრიდან 

ხელი შეუწყო უდასავლეთობას და გზა გაუხსნა სხვა გეოპოლიტიკურ აქტორებს, 

განსაკუთებით, ავტორიტარულ მოთამაშეებსაც, რომელთა მიზანია გავლენა მოახდინონ 

ევროკავშირის სამეზობლოს ქვეყნებზე და მათში დესტაბილიზაცია გამოიწვიონ. როგორც 

უკვე არაერთხელ ითქვა, თუ ევროკავშირს სტაბილურობის ექსპორტი არ შეუძლია, მაშინ, 

საბოლოოდ, არასტაბილურობის იმპორტს მოახდენს. ეს არის ევროკავშირის 

უდასავლეთობის საზღაური.  

უკვე დროა, გაცნობიერებული იქნას ის, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

პოლიტიკის სტაგნაციის გაგრძელება დაუშვებელია. საჭიროა, რომ ასოცირებული ტრიოს 

ქვეყნებიც და ევროკავშირიც შეთანხმდნენ შემდგომ ინტეგრაციის პროცესზე და მიზნებზე, 

რომლებიც დაგვეხმარება არსებული „დღემეხვალიობიდან“ თავის დაღწევაში.  

ზემოთ განხილული უნუგეშო სტატუს კვოს დარღვევა შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

თუ ევროკავშირი ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებს შესთავაზებს რამე ისეთს, რაც მათთვის 

იქნება მიმზიდველი, როგორიცაა შუალედური სტატუსი ან ევროკავშირის სრულუფლებიანი 

წევრობისკენ გადამწყვეტი საფეხური, მაგრამ რომელიც ამავდროულად ევროკავშირს არ 

უქმნის დამატებით პრობლემებს გადაწყვეტილების მიღების კუთხით. იმავე CEPS-ის 

კვლევის თანახმად, ხელახლა უნდა იქნას წამოწეული ევროკომისიის ყოფილი 

პრეზიდენტის, რომანო პროდის მიერ 2002 წელს წამოყენებული ფორმულა. 

ფორმულის მიხედვით, ევროკავშირს შეუძლია თავის მეზობლებს შესთავაზოს შუალედური 

სტატუსი, რომლითაც ისინი მიიღებენ ყველაფერს, ინსტიტუტების გარდა, ანუ, ისინი 

მიიღებენ ყველა სარგებელს, რაც ევროკავშირის ნამდვილი წევრობას მოჰყვება, მაგრამ ჯერ 

არ შეეძლებათ მონაწილეობა მიიღონ ევროკავშირის ინსტიტუტების მუშაობაში და მათ 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.  

ფორმულასთან – „ყველაფერი, ინსტიტუტების გარდა“ (იხ. ჩანართი 1) – დაკავშირებით 

რომანო პროდის მიერ წამოყენებული წინადადებები ასოცირებული ტრიოს ინტეგრაციის 

პროცესის მომდევნო ეტაპისთვის კარგ სამუშაო ბაზისს გვთავაზობს. ამ მოდელმა შეიძლება 

განსაზღვროს ევროკავშირის შემდეგი და კიდევ უფრო ამბიციური კანონთა კრებულის 

(acquis) ჩარჩოს განხორციელება და ახლო მომავალში ევროკავშირში გასაწევრიანებლად ღია 

კარის შენარჩუნება. ის ასევე შეიძლება მოიცავდეს CEPS-ის უახლესი კვლევაში წამოყენებულ 
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ელემენტებს6, როგორიცაა ევროკავშირის ინსტიტუტებში თანდათანობითი მონაწილეობის 

პირობითობის, ხმის მიცემის უფლებების ან ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერის 

ეტაპები. 

 

ჩანართი 1. რომანო პროდის ფორმულა 

ევროკომისიის პრეზიდენტმა, ბატონმა რომანო პროდიმ აღნიშნა, რომ „ინსტიტუტების 

გარდა ყველაფრის“ გაზიარების იდეა არ გამორიცხავს მომდევნო ეტაპებზე ჩვენს 

მეზობლებთან ახალი სტრუქტურების შექნის შესაძლებლობას. გარდა ამისა, მას მიაჩნდა, 

რომ გაფართოება  ყველაზე დიდი შენატანია ევროპის კონტინენტზე მდგრადი 

სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისთვის, რაც მეოცე საუკუნეში ყველაზე წარმატებული 

და შთამბეჭდავი პოლიტიკურ ტრანსფორმაცია იყო.  

 

მეორე მხრივ, ბატონი პროდი დარწმუნებული იყო, რომ ჩვენ ვერ მოვისვრით ევროპის 

პოლიტიკურ პროექტს ნაგავში და ევროკავშირს მხოლოდ კონტინენტური მასშტაბის 

თავისუფალი ვაჭრობის ზონად ვერ ვაქცევთ; აქედან გამომდინარე, იგი აცხადებდა, რომ 

ევროკავშირმა უნდა შეიმუშავოს თავისი მეზობლების მიმართ სამომავლო ქმედებების 

გეგმა, რომლებშიც შეტანილი იქნება გაფართოების პროცესიდან ამოღებული ელემენტები.  

 

მისი თქმით, ეს პროექტი სასურველია შეიცავდეს სხვადასხვა აშკარა სარგებელს, რომელთა 

მოპოვება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროცესი კარგად იქნება 

სტრუქტურირებული და სამართლებრივად და პოლიტიკურად მავალდებულებელ 

ჩარჩოში მისი მიზნები კარგად იქნება განსაზღვრული. ბატონი პროდი აგრძელებს, რომ 

აქედან გამომდინარე, სასურველია, ეს პროექტი ემყარებოდეს სტრურქტურირებულ, 

საფეხურებრივ მიდგომას და სტანდარტებს, რათა გაიზომოს, რის გაკეთებას მოველით 

ჩვენი მეზობლებისგან, რათა ერთი ეტაპიდან მომდევნოზე გადავიდნენ. ბატონი პროდი 

ამას „სიახლოვის კოპენჰაგენის კრიტერიუმებს“ უწოდებდა. 

 

რომანო პროდის თანახმად, ევროპის ეკონომიკური ზონის შეთანხმებაზე დამყარებული 

ევროპის ეკონომიკური ზონა, რომელიც ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ზონისა და 

ევროკავშირს ერთ ჭერქვეშ აერთიანებს, შეიძლება იყოს ერთ-ერთი წინ მიმავალი გზა. მისი 

მტკიცებით, ევროპის ეკონომიკური ზონის მოდელი გაწევრიანებას აუცილებლად არ 

მიიჩნევს წინაპირობად, მაგრამ ისტორია გვიჩვენებს, რომ ევროპის ეკონომიკური ზონის 

წევრობა არ გამორიცხავს მომავალში ევროკავშირის წევრობას. 

 

                                                           
6 ibíd., https://www.ceps.eu/ceps-publications/balkan-and-eastern-european-comparisons/  

https://www.ceps.eu/ceps-publications/balkan-and-eastern-european-comparisons/
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ასოცირებული ტრიოსთვის „შუალედური სტატუსის“ მოდელის შემოღების სიკეთეები 

რა შეიძლება იყოს ასოცირებული ტრიოსთვის ამგვარი „შუალედური სტატუსის“ მოდელის 

შემოღების უპირატესობები? 

ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებისთვის და თავად ევროკავშირისთვის არსებობს სიკეთეების 

ორი ძირითადი ნაკრები, რომელიც უკავშირდება რომანო პროდის ფორმულით 

განსაზღვრული შუალედური სტატუსის შემოღებას. ამ სიკეთეების ერთი ნაწილს თავად 

შუალედური სტატუსი მოიტანს, რადგან მათ ასოცირებული ტრიოს ქვეყნები ამ სტატუსის 

მოპოვებისთანავე მიიღებენ („სტატუსის“ სიკეთეები). ამ სიკეთეთა მეორე ნაწილი 

დაკავშირებულია ამ სტატუსის მიღწევის პროცესთან („პროცესის“ სიკეთეები) იმავე 

მეთოდოლოგიის და სიკეთეების გამოყენებით, რომლებიც მომდინარეობს იმ პროცესიდან, 

რომელიც ევროკავშირმა შექმნა დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების ინტეგრაციის მიზნით 

(ბერლინის პროცესი, შეფასების და მოლაპარაკების პროცესი, და სხვ.) 

რომანო პროდის ფორმულაზე დამყარებულ შუალედურ სტატუსთან დაკავშირებული 

სიკეთეები შეიძლება მოიცავდეს ევროკავშირის საერთო პოლიტიკის მიმართულებებში 

ყოვლისმომცველ მონაწილეობას, საკოორდინაციო ინიციატივებს და პროგრამებს, 

ევროკავშირის იურისდიქციას და სრულფასოვან ევროკავშირის ადმინისტრაციულ 

მხარდაჭერას, ევროკავშირის შიდა ბაზარზე, თავისუფალ ვაჭრობასა და საინვესტიციო 

სიკეთეებზე სრულ წვდომას, ევროკავშირის მრავალწლიანი ბიუჯეტის თანხებსა და 

სახაზინო დისციპლინის სხვადასხვა პოლიტიკაზე სრულ წვდომას, ევროკავშირის 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თანდათანობით მონაწილეობას, ისვე როგორც სხვა 

მრავალ დიდ თუ მცირე უპირატესობას, რომლებიც შეიძლება ევროკავშირის ნამდვილ 

წევრობას ახლდეს.  

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ევროკავშირში გაწევრიანების ყველა პრაქტიკული ჯილდო, 

რასაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ფლობენ, ასევე ერგებოდათ ასოცირებული 

ტრიოს ქვეყნებს, რომლებიც მიიღებდნენ „შუალედურ სტატუსს“. ამავდროულად, ეს ამ 

ქვეყნებს დიდი გეოპოლიტიკური ნაბიჯის წინ გადადგმის საშუალებას მისცემდა, რაც 

გულისხმობს ევროპის გეოპოლიტიკური სტაგნაციისგან თავის დაღწევას და გზას გაუხსნიდა 

შუალედური სტატუსისკენ ინტეგრაციის მორიგი ეტაპისკენ და გადაადგმევინებდა 

გარდამტეხ ნაბიჯს სრული წევრობისკენ.  

ვიმედოვნებთ, რომ დღევანდელ გარემოებებში, ისეთი რამ, როგორიც გარდამავალი 

სტატუსია, შეიძლება ორივე მხარისთვის მისაღები აღმოჩნდეს. ეს ასოცირებული ტრიოს 

ქვეყნებს შესაძლებლობას მისცემდა, მოეპოვებინათ სტატუსი, რომელიც მათ მისცემდა 

ევროკავშირის წევრობის ყველა მიმზიდველ და პრაქტიკულ უპირატესობას. მეორე მხრივ, ეს 

დაარწმუნებდა ევროკავშირს, რომ მისი ინსტიტუტების გადაწყვეტილების მიღების 

მექანიზმი მეტად აღარ ჩაიხლართება. 
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ასოცირებული ტრიოსთვის ასეთი ცხადი პერსპექტივის განსაზღვრა შესაძლებელი და 

სავალდებულოცაა, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ევროკავშირი ჯერ არ არის ისეთ ვითარებაში, 

რომ გადაწყვეტილება მიიღოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სრული წევრობის 

პერსპექტივის ან კანდიდატის სტატუსის თაობაზე. ამის გაკეთება შესაძლებელია რომანო 

პროდის ფორმულის გამოყენებით, რომელიც ითვალისწინებს ინტეგრაციულ მოდელს, 

რომელიც მაძიებელ ქვეყნებს საწყის ეტაპზე შუალედური სტატუსის პერსპექტივას 

სთავაზობს. დაჩქარებული ინტეგრაციის ფაზის პერსპექტივა ასოცირებული ტრიოსთვის 

მიმზიდველი იქნებოდა, რადგან იგი მათ აღუდგენდა რეალურ იმედს, რომ გეოპოლიტიკურ 

პროცესში ამჟამად არსებული სტაგნაცია გადაილახება, და უზრუნველყოფდა ასოცირებულ 

ქვეყნებში რეფორმების ტემპისთვის ახალი იმპულსის მიცემას.  

 

ასოცირებული ტრიოს ინტეგრაცია: მომდევნო ნაბიჯები და „პროცესის“ სიკეთეები 

ასოცირებული ტრიოს ინტეგრაციის მომდევნო ეტაპზე შუალედური სტატუსის მიღწევის 

გზაზე შეიძლება კომბინირებული იქნას რომანო პროდის ფორმულა და ევროკავშირის 

კლასტერული მეთოდოლოგია, რომელიც ამჟამად დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებთან 

ევროკავშირის წევრობის შესახებ მოლაპარაკებებში გამოიყენება. ეს ასოცირებული ტრიოს 

ქვეყნების ინტეგრაციისთვის ხელშესახებ, „პროცესის“ თანმხლებ სიკეთეებს მოიტანდა, 

რამდენადაც მათი ინტეგრაციის პროცესისთვის ახლა არ არსებობს სტანდარტების 

გამოკვეთილი ნაკრები, რეგულარული შეფასება და მოლაპარაკება, რომლებიც დასავლეთ 

ბალკანეთის ქვეყნების ინტეგრაციის პროცესის მახასიათებლებია.  

ასოცირებული ტრიოს ინტეგრაციის ეს ეტაპი, ზემოაღწერილი სახით, სასურველია 

მოიცავდეს ევროკავშირის კანონმდებლობის (acquis) ყველა სფეროს და მივყავდეთ 

ასოცირებული ტრიოს ქვეყნების ევროკავშირში უფრო ღრმა ინტეგრაციამდე, რაც შეიძლება 

მოიცავდეს ევროკავშირის შიდა ბაზარში, საერთო პოლიტიკის მიმართულებებში, 

პროგრამებში, წესებსა და ფულად სახსრებში სრულ ინტეგრაციას.  

დასავლეთ ბალკანეთის მიმართ ევროკავშირის მეთოდოლოგიის თანახმად7, ევროკავშირს 

შეუძლია კანდიდატი ქვეყნების მიერ მიღწეული წინსვლა დააჯილდოვოს „დაჩქარებული 

ინტეგრაციის“ მყისიერი სიკეთეებით. მოლაპარაკებები დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებთან 

და მათთვის განკუთვნილი ჯილდოები დაჯგუფებულია ევროკავშირის ექვს თემატურ 

კლასტერსა და 33 თავში (იხ. ჩანართი 2), რომლებიც მოიცავს ევროკავშირის 

კანონმდებლობის ყველა სფეროს. რომელიმე მოცემულ კლასტერში ამ ქვეყნების მიერ 

რეფორმების წარმატებულად გატარება ხელმისაწვდომს გახდის ახალ შესაძლებლობებს 

„დაჩქარებული ინტეგრაციის“ და ევროკავშირის ცალკეული პოლიტიკის მიმართულების, 

                                                           
7https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/enlargement-methodology_en.pdf 
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ევროკავშირის ბაზრის და პროგრამების, ევროკავშირის გაზრდილ დაფინანსების და 

ინვესტიციებში „თანდათანობით ჩართვის“ მხრივ. სხვა შემთხვევაში, თუ კლასტერული 

რეფორმების ტემპი არასაკმარისია, შეიძლება შემცირებული იქნას დაჩქარებული 

ინტეგრაციის სიკეთეები.  

ევროკავშირს შეუძლია იგივე „კლასტერული და თემატური მიდგომა“ ასოცირებული ტრიოს 

ინტეგრაციის პროცესშიც გამოიყენოს. პროცესის მიზანი იქნებოდა ასოცირებული ტრიოს 

ქვეყნების მიერ შუალედური სტატუსის მოპოვება ფორმულით – „ყველაფერი, 

ინსტიტუტების გარდა“, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას ეტაპობრივად და 

წარიმართოს ევროკავშირის კლასტერულ ჯილდოთა სისტემის მიხედვით. თითოეულ 

კლასტერში მიღება დასაშვები იქნება შეთანხმებული ევროკავშირის სტანდარტების 

დაკმაყოფილების სანაცვლოდ.  

ევროკავშირის ასოცირების საბჭო, ევროკავშირის ინსტიტუტებთან და წევრ-

სახელმწიფოებთან ერთად პასუხისმგებელი იქნება ასოცირებული ტრიოს დაჩქარებული 

ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე. ამ სამუშაოს პროცესში, ასოცირების საბჭოს შეუძლია 

ასოცირებული ტრიოს მიერ ევროკავშირის კანონმდებლობის (acquis) თავებსა და 

კლასტერებზე დამყარებულ სტანდარტებთან შესაბამისობის მხრივ მიღწეული პროგრესის 

მჭიდრო მონიტორინგის მიზნით დაეყრდნოს ევროკომისიის და ევროკავშირის საგარეო 

ქმედებათა სამსახურის მიერ ერთობლივად მომზადებულ არსებული მდგომარეობის შესახებ 

წლიურ რეგულარულ ანგარიშებს.  

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ჩართულნი იქნებიან ასოცირებული ქვეყნების შესახებ 

წინასწარი შემოწმების შესახებ ანგარიშში მოცემული ევროკავშირის ცალკეული შეფასებების 

მიხედვით განსაზღვრული ევროკავშირის სტანდარტების მიღებაში. ამ გზით, ასოცირებული 

ტრიოს ინტეგრაციის პროცესის შემდეგი ეტაპი მოიტანს ყველა იმ პროცესთან 

დაკავშირებული სიკეთეს, რომლებიც დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებმა მიიღეს.  

 

ჩანართი 2: ევროკავშირის ექვსი კლასტერი მოლაპარაკების მიმართულებების მხრივ 

 

A. არსებითი მიმართულებები 

23 – სასამართლო სისტემა და 

ფუნდამენტური უფლებები 

24 – მართლმსაჯულება, თავისუფლება და 

უსაფრთხოება 

ეკონომიკური კრიტერიუმები 

დემოკრატიული ინსტიტუტების 

ფუნქციონირება 

B. შიდა ბაზარი 

1 – საქონლის გადაადგილების თავისუფლება 

2 – სამუშაო ძალის გადაადგილების 

თავისუფლება 

3 – დამკვიდრების უფლება და მომსახურების 

გაწევის თავისუფლება 

4 – კაპიტალის გადაადგილების 

თავისუფლება 
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საჯარო ადმინისტრირების რეფორმა 

5 – სახელმწიფო შესყიდვები 

18 – სტატისტიკა 

32 – ფინანსური კონტროლი 

 

 

C. კონკურენტუნარიანობა და 

ინკლუზიური ზრდა 

10 – ინფორმაციული საზოგადოება და 

მედია 

16 – დაბეგვრა 

17 – ეკონომიკური და მონეტარული 

პოლიტიკა 

19 – სოციალური პოლიტიკა და დასაქმება 

20 – საწარმოთა და წარმოების პოლიტიკა 

25 – მეცნიერება და კვლევა 

26 – განათლება და კულტურა 

29 – საბაჟო კავშირი 

 

E. რესურსები, სოფლის მეურნეობა და 

ერთობა 

11 – სოფლის მეურნეობის და სასოფლო 

განვითარება 

12 – საკვების უსაფრთხოება, 

ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული 

პოლიტიკა 

13 – თევზის რეწვა 

22 – რეგიონული პოლიტიკა და 

სტრუქტურული ინსტრუმენტების 

კოორდინაცია 

33 – ფინანსური და საბიუჯეტო 

დებულებები 

6 – კანონი კომპანიათა შესახებ 

7 – ინტელექტუალური საკუთრების კანონი 

8 – კანონი კონკურენციის შესახებ 

9 – ფინანსური სერვისები 

28 – კლიენტის და ჯანმრთელობის დაცვა 

 

D. მწვანე დღის წესრიგი და ეკომეგობრული 

კავშირი 

14 – ტრანსპორტის პოლიტიკა 

15 – ენერგეტიკა 

21 – ტრანსევროპული ქსელები 

27 – გარემო და კლიმატის ცვლილება 

 

 

 

 

 

 

 

F. საგარეო ურთიერთობები 

30 – საგარეო ურთიერთობები 

31 – საგარეო, უსაფრთხოების და თავდაცვის 

პოლიტიკა 

 

ეს ახალი ელემენტები გააუმჯობესებს ასოცირებული ტრიოს ინტეგრაციის პროცესის 

დამაჯერებლობას, გააძლიერებს ამ ქვეყნებში რეფორმათა ახალ იმპულსს და ხელს შეუწყობს 

უკეთესი შედეგების მოტანას ევროპული მომავლის იმედის მქონე ადამიანებისთვის. 

ევროკავშირის ექვსივე თემატურ კლასტერში შესვლის შემდეგ, ასოცირებული ტრიოს 
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ქვეყნების იქნებიან ისეთ ვითარებაში, რომ შეეძლებათ სრულად ისარგებლონ პოტენციური 

ევროკავშირის [წევრის] სიკეთეებით და მაქსიმალურად შეინარჩუნონ სიახლოვე 

ევროკავშირის ინსტიტუტებთან. ახალი შესაძლებლობები ასოცირებული ტრიოსთვის უფრო 

მეტ დინამიურობას შესძენს აღმოსავლეთ პარტნიორობას და საუკეთესო შედეგის მქონე 

ქვეყნებისთვის შესაძლებელს გახდის უფრო მაღალი დონის პოლიტიკურ ჩართულობას.  

 

ევროკავშირში დაჩქარებული ინტეგრაციის მიზნით ასოცირებული ტრიოს პროცესის 

შექმნა 

რომანო პროდის ფორმულის ამავე ათწლეულში განხორციელების უნარი ნამდვილად 

შესწევს ევროკავშირს, ასოცირებულ ტრიოსთან ერთად. ამ გზაზე არ არსებობს ბორბლის 

ხელახლა გამოგონების საჭიროება. ევროკავშირმა ასოცირებული ტრიოს ქვეყნების 

ინტეგრაციის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გამოიყენოს დასავლეთ ბალკანეთის 

ქვეყნების დაჩქარებული ინტეგრაციის შემთხვევაში გამოყენებული მეთოდოლოგიის მქონე 

მსგავსი პროცესი. ერთადერთი ცვლილება შეიძლება იყოს ის, რომ უმჯობესია, 

ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებს შეეთავაზოთ ევროკავშირის წევრობის შუალედური 

სტატუსი, პროდის ფორმულის მიხედვით.  

ევროკომისიის მიერ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისთვის შექმნილი ინსტიტუციური 

დაინტერესებული მხარეების სხვადასხვა ფორმატები, პროცესები, მექანიზმები, დღის 

წესრიგები, საინვესტიციო პლატფორმებთან ერთად, გამოყენებული უნდა იქნას 

ასოცირებული ტრიოს ქვეყნების დაჩქარებული ინტეგრაციის პროცესის 

განსახორციელებლად. ამ პროცესის მიზანი იქნება აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ასოცირებული ტრიოს ქვეყნების დაჩქარებული ინტეგრაცია ევროკავშირში და შეიძლება 

წარიმართოს ბერლინის პროცესის მოდელის მიხედვით, რომელიც შეიქმნა დასავლეთ 

ბალკანეთის რეგიონში განსაკუთრებული ინტერესების მქონე ევროკავშირის წევრ-

სახელმწიფოების კოალიციის და ევროკავშირის ერთობლივი მუშაობით დასავლეთ 

ბალკანეთის ქვეყნების ინტეგრაციის მიზნით. ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორებს 

სჭირდებათ მსგავსად მოაზროვნე, ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოთი 

დაინტერესებული ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კოალიცია. ასეთი კოალიცია 

უზრუნველყოფდა ტრიოს ინტეგრაციის სტრატეგიის წარმატებით განხორციელებას.  

ასეთი კოალიციის ბირთვი შეიძლება შედგებოდეს იმ ქვეყნებისგან, რომლებიც 

განსაკუთრებით არიან დაინტერესებული აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავლით და 

დაიკავებენ ევროკავშირის საბჭოს მონაცვლეობითი პრეზიდენტობის პოსტს 2030 წლამდე, 

კერძოდ: საფრანგეთი (2022), ჩეხეთის რესპუბლიკა (2022), შვედეთი (2023), პოლონეთი (2025), 

ლიეტუვა (2027) და ლატვია (2028). ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და კანადასთან 
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ტრანსატლანტიკურ პარტნიორობასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ასეთ კოალიციას 

დასჭირდებოდა ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა გერმანია, ან რუმინეთი.  

მომავალ ათწლეულში, ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკა 

განსაზღვრავს ევროპის კონტინენტს ბედს შემდგომ ათწლეულებში. ასოცირებული ტრიოს 

ქვეყნების ინტეგრაციის წარმატება წაახალისებდა სომხებსაც, ტრიოს მაგალითისთვის 

მიებაძათ. მეტად სავარაუდოა, რომ დემოკრატიული ბელარუსიც მსგავსი რეფორმების გზას 

გაჰყვებოდა. ამასთან ერთად, ეს ათწლეული ევროპის კონტინენტის აღმოსავლეთ 

ნაწილისთვის გადამწყვეტი იქნება. ტრიოს ქვეყნების წარმატებული ინტეგრაცია და 

რეფორმები განსაზღვრავს არა მხოლოდ მათი შემდგომი განვითარების მიმართულებას, 

არამედ რუსეთისასაც.  

შუალედური სტატუსისკენ „დაჩქარებული ინტეგრაციის“ შესაძლებლობები და რეფორმების 

სტიმულირება ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებსა, ევროკავშირის ინსტიტუტებსაც და წევრ-

სახელმწიფოებსაც მისცემს საჭირო საშუალებას შეეგუონ ევროკავშირის წევრობის 

განაცხადის ეფექტურ შეტანას, რაც ასოცირებული ტრიოს ზოგიერთი ქვეყნის 

ხელისუფლებას განზრახული აქვს 2024 წელს. 

 

ევროკავშირის სტრატეგიული პასუხისმგებლობა 

ჩვენ ჩამოვთვალეთ არგუმენტები, თუ რატომ უნდა იყოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

რეგიონში ასოცირებული ტრიოს ევროკავშირში დაჩქარებული ინტეგრაცია პრიორიტეტი 

ევროკავშირის გეოპოლიტიკურ დღის წესრიგში. ევროპის კონტინენტზე სტაბილურობა, 

კეთილდღეობა და მშვიდობა მხოლოდ ინტეგრაციის გზით მიიღწევა. ეს საერთო ინტერესი 

მნიშვნელოვანი უნდა იყოს არა მხოლოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის, 

განსაკუთრებით, ასოცირებული ტრიოსთვის, არამედ მთელი ევროკავშირისთვისაც. 

ევროკავშირი უნდა მოეშვას დღემეხვალიეობას, როდესაც საქმე ეხება ევროკავშირის 

სამეზობლოს და აღმოსავლეთ პარტნიორობის [ქვეყნების] ევროინტეგრაციის მისწრაფებებს. 

ევროკავშირმა იცოდა, რა იყო მნიშვნელოვანი მისი სამეზობლოსთვის 2002 წელს; მან იცის, 

რა არის მნიშვნელოვანი ახლა დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისთვის და ხვალ რა იქნება 

კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი აღმოსავლეთ პარტნიორობისთვის. ეს არის ევროკავშირის 

სტრატეგიული პასუხისმგებლობის საკითხი.  

საჭიროა, ევროკავშირს ახსოვდეს, რომ სამეზობლოს (აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის 

ჩათვლით) მიმართ ამგვარი პასუხისმგებლობა ევროკავშირის ვალდებულებაა ევროკავშირის 

ხელშეკრულების მე-8 მუხლის თანახმად, რომელიც მეტად მკაფიოდ მიუთითებს (იხ. 

ჩანართი 3), რომ ევროკავშირს აქვს სტრატეგიული პასუხისმგებლობა „შექმნას 

კეთილდღეობის და კეთილმეზობლური ურთიერთობის ზონა, რომელიც დამყარებული 
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იქნება კავშირის ღირებულებებზე და დახასიათდება თანამშრომლობაზე დაფუძნებული 

მჭიდრო და მშვიდობიანი ურთიერთობებით.“ 

დროა, ევროკავშირმა ახალი იმპულსი მისცეს თავისივე სტრატეგიული პასუხისმგებლობის 

განხორციელებას. სწორად ასე შეძლება ევროკავშირი უდასავლეთობის დაძლევას მინიმუმ 

ერთ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვან რეგიონში. წლების განმავლობაში გაგრძელებული 

გეოპოლიტიკური სტაგნაციის შემდეგ, ევროკავშირს აქვს უნიკალური შესაძლებლობა 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს აღუდგინოს რეალური, ხელშესახები და მიმზიდველი 

ევროპული იმედი, ხოლო ასოცირებული ტრიოს ქვეყნები მზად იქნებიან უპასუხონ 

შუალედური სტატუსის მისაღწევად საჭირო რეფორმებისთვის აუცილებელი ენთუზიაზმის 

ახალი ტალღით. რომანო პროდის ფორმულით შთაგონებული ასეთი გარდამტეხი ნაბიჯის 

მიღწევა შესაძლებელია მომავალი ათწლეულის განმავლობაში.  

 

ჩანართი 3. ევროკავშირის ხელშეკრულების დებულებები მეზობელ ქვეყნებთან 

ევროკავშირის ურთიერთობების შესახებ 

ევროკავშირის ხელშეკრულება, მუხლი 8.1: კავშირმა უნდა შექმნას კეთილდღეობის და 

კეთილმეზობლური ურთიერთობის ზონა, რომელიც დამყარებული იქნება კავშირის 

ღირებულებებზე და დახასიათდება თანამშრომლობაზე დაფუძნებული მჭიდრო და 

მშვიდობიანი ურთიერთობებით. 

ევროკავშირის ხელშეკრულება, მუხლი 8.2: პირველი პარაგრაფის მიზნებისთვის, კავშირს 

უფლება აქვს დადოს კონკრეტული შეთანხმებები შესაბამის ქვეყნებთან. ეს 

ხელშეკრულებები შეიძლება შეიცავდეს ორმხრივ უფლებებს  და ვალდებულებებს, ისევე 

როგორც ერთობლივი საქმიანობის წამოწყების შესაძლებლობას. მათი განხორციელება 

უნდა დაექვემდებაროს პერიოდულ კონსულტაციას. 

 


